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  :چکیده

 ییلفس یمرا به وجود آورده اسـت. رژ  سـت یزطیبحران انرژي و مح ،و افزایش انواع آلودگی فسـیلی منابع  کاهشسـرعت  

ــوخت به ــلس ــر يبرا يمنبع تأمین انرژ نیتریعنوان اص ــت محیطی یدتهد یکبه  ،اتمامقبل از  ،بش  یش(افزا بزرگ زیس

ز ا یسوخت یمدر رژ ییرتغ با یرفع آلودگ یالحاظ کاهش شدت و  یناست. از ا هشدلیتبد )ppm 404تا وغلظت کربن ج

ــتیو ز ریپذ دیمنابع مختلف تجد یقطر ــت؛  یتوجه اعظم یس ــاص داده اس اما در مورد کم و از مطالعات را به خود اختص

از ابتداي تولید تا مصرف نهایی در مقایسه  این منابع ، مصرف انرژي و توجیه اقتصاديزیست محیطیکیف کاهش اثرات 

زیست اقتصادي و اثرات هاي شاخصي، انرژهاي شاخص مطالعه یندر ا رونیازاهاي متداول تردید وجود دارد. با سـوخت 

و بیودیزل کلزا (مصــرف بیودیزل   (CSF) پســماند ضــایعات مرغ ،(WCO) یپســماند روغن خوراکبیودیزل  محیطی

 -کیلومتر پیمایش 1به ازاي ) CNG( یعیطبدر مقایسـه با سوخت دیزل و گاز   )،B100و  B20 دو ترکیب صـورت به

. نتیجه این مطالعه نشــان داد، ظرفیت تولید شــد یســهمقادر ناوگان اتوبوس، با اســتفاده از رویکرد ارزیابی چرخه حیات 

است.  تأمینقابل  20Bبه شکل  يشـهر دروني هااتوبوسی براي راحتبهبا مدیریت این منابع،  CSFو  WCOبیودیزل 

لومتر کیهر  يبه ازا یمصرفانرژي  نیترکم اقتصادي، هايخروجی انرژيبر اساس یص مدل تخص به با توجهبر این اساس 

 WCOآمد. همچنین بیودیزل  به دســت) ماژول 65/2 برابر با( WCOیی براي ســناریو تولید ســوخت بیودیزل جاجابه

ــاخص ــبت انرژ بهترین ش دارا  به ازاي واحد عملکردي را مگا ژول 24/2 و19/1مقادیررا با  خالص يانرژ يو محتوا ينس

داراي شـاخص سود به هزینه برابر با   و الیر12011 برابر با CSFو  WCOقیمت تولید هر لیتر سـوخت بیودیزل   .بود

 ،NCاز اثرات  C، 12%از اثرات  %19کاهش  بهترین ناوگان براي CSF B20و  WCO B20بیودیزل اســـت. 9/1

  .است زلی، نسبت به سوخت دNREاز اثرات  %12 و GWPاز اثرات  AE ،3%و  TEاز اثرات  12%

  ارزیابی چرخه حیات، ناوگان اتوبوس گاز طبیعی،دیزل،  بیودیزل، :هادواژهیکل
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  Aquatic ecotoxicity AE  آبی تیسم

 Freshwater ecotoxicity potential FET  یرینهاي شآبیت سم یلپتانس

 Marine ecotoxicity potential MET  یاییدر یتسم یلپتانس

 Aquatic acidification AP  شدن يدیاسشاخص 

 Terrestrial ecotoxicity  TE  زمینی شاخص سمیت



 ذ

  Aquatic eutrophication EP  آبی ونیکاسیفیتریو

  Freshwater eutrophication potential FE  یرینهاي شآب یکاسیونفیتریو

  Marine eutrophication potential ME  یاییدر یکاسیونفیتریو

 Terrestrial acidification & nutrification  TA/N  ییپر غذاخاك و شدن  يدیاسشاخص 

 Land occupation LO  ینزماشغال 

 Global warming potantiol GWP  گرمایش جهانی

 Climate change CC  تغییرات اقلیم

  Non-renewable energy NRE  تجدید ناپذیر يانرژ

 Fossil depletion potential FD  یلیفس منابع کاهش یلپتانس

 Mineral extraction ME  یاستخراج مواد معدن

 Water depletion WD  کاهش منابع آبی

  Human health HH  سالمت انسان بر بیآس

 Ecosystem quality EQ  ستمیاکوس تیفیک بر بیآس

 Resource availability RA  منابع به بیآس

 Chicken skin fat  CSF  چربی مرغ

 Waste Cocking Oil WCO  روغنپسماند 



 

 

 

  فصل اول:

  کلیات پژوهش

  

  



  

  مقدمه -1-1

 میرژ را به وجود آورده است. زیستیطو افزایش انواع آلودگی، بحران انرژي و مح یلیسـرعت کاهش منابع فس 

ــ ــوخت  یلیفس ــل عنوانبهس ــر،  يبرا يانرژ تأمینمنبع  ترینیاص  تا ppm 208 از غلظت کربن جو یشافزا بابش

ppm404  است شـده   1جهانی یسـال خشـک گرمایش جهانی و  پدیده یجادا باعث تا دهه حاضـر  یصـنعت از انقالب

قرن به آستانه  یندر ا ینکره زم یجهان یشگرما یدهپد ،غذا و کشاورزي یموسـسـه مل  طبق . )2012، سـازمان ناسـا  (

کرد خواهد  روبرو آب کمبود با را دنیا جمعیت از درصد 40 آینده، سال 40 طی تغییر اقلیم درو  یدخطر خواهد رس

  .)2012، 2کشاورزي و غذا ملی موسسه(

 ياهیونو کشورها به معاهدات و کنوانس است برگزارشده یمهم المللیینب يهاو نشست هااجالستاکنون  روینازا

، اهنامهیمانپ. یکی از این اندمتعهد شــده یجهان زیســتیطمح یتوضــع بحرانی شــدناز  یريجلوگ يبرا يمتعدد

اي ، تمامی کشورها را ملزم به کاهش گازهاي گلخانه3ايانتشار گازهاي گلخانه در موردکه  اسـت کیوتو  نامهیمانپ

ــت. با ــته اس ــال  يبرا يگذارهدف، میزان )IPCC 20064( نامهیمانپاین توجه به  دانس  ي، کاهش گازها2020س

ــال درصــد  20تا  ياگلخانه ي، بهبود انرژ يوربهره یشافزا ي،مانند کاهش مصــرف انرژ یاقدامات اســت. 1990س

 ارات،یعی، فیلتراسیون انتشتوسط منابع طب یافتهانتشـار جذب کربن یورو)، اسـتاندارد   بر اسـاس ( کیفیت سـوخت 

ــترش انرژ هايیروگاهن یديکاهش کربن تول ــط گس ــیلی به و  یرپذ یدتجد يهايبرق توس ــوخت فس تغییر رژیم س

 2006( اســت شــدهگرفتهدر نظر  يگذارهدفاین  يحل مناســب برا راهیک، )5غییر ســوختت( یســتیز ســوخت

IPCC(.  

هاي فسیلی، جهت کاهش اثرات اسـتفاده از سوخت  اروپا مجلس، )EC/30/2003( دسـتورالعمل  در قاره اروپا طبق

 براي ٪2حداقل به نسبت،  ونقلحمل يبرا یرپذ یدتجد يهاسوخت یرو سا یستیز يهاسـوخت اسـتفاده از   یجترو

 ینآخردر  یزن یرانا است. دادهدر دستور کار قرار  یرپذ یدتجد يهاسوخت یرسا براي ٪75/5و  یستیز يهاسوخت

متعهد  6پاریس ییگردهماامین  21کشورهاي جهان موسوم به  ياگلخانه يمربوط به گازها يادوره يهاییگردهما

                                                
1 Global warming and global drying 

2 National Institute Food and Agriculture 

3 (CO2, CH4, NO2) 

4 Intergovernmental Panel on Climate Change 

5 Fuel Switching 

6 Conference of Parties 



  

 در یستیز هايسوخت یدموضوع تول ینا یروگام بردارد. پ ياگلخانه يکاهش گازها يدرصد در راستا 4-8شـد تا  

  (COP21, 2016).  پیشرو براي کاهش این اثرات است ینهگز ياگلخانهکاهنده اثرات  یگرد پارامترهايکنار 

  

  زیستی هايسوخت -1-1-1

نس توسط آژا پاالیشگاه زیستیشوند. می يآورعملزیستی  هايیشـگاه پاالهاي زیسـتی در بیوراکتورها و  سـوخت 

ــتز یدار) پردازش پا2009(  1یوانرژيب المللیینب ــوالت  یفط یکبه  2تودهیسـ  یی،(مواد غذا فروشقابلاز محصـ

 يهاسوخت  1-1جدول با توجه به  است. شـده یفتعر(سـوخت، برق، گرما)   ي) و انرژیمیاییمواد شـ خوراك دام، 

ام سوخت، به سرانج ینا االمکانیحت یدتول يرا برا یدهاتا ام قرارگرفته موردمطالعه یردر دهه اخ یمختلف یسـتی ز

 یمیاییترموش با تبدیل است و آوردن گرما به دست يبرا یزمسوزاندن ه ،یستیسوخت ز دکاربر ینترساده برساند.

مانند ( یعمابا تبدیل بیوشـــیمیایی آن به حالت  یا )4یفیکاســـیونگاز 3گازیو(بجامد به حالت گازي  تودهیســـتز

 به وجودو صنایع مختلف  ونقلحملاز سـوخت زیسـتی در    اسـتفاده امکان ) 7یوهیدروژنبو   6یودیزلب ، 5اتانولبیو

 .)2010، 8دمیرباش(آید می

 

 هاي تولیدهاي زیستی و روشانواع سوخت :1-1جدول 

  دیروش تول  منابع تولید  زیستیسوخت 

  10پیلت( فشرده چوب)، تولید 9فشرده (بریکت زغال  یمنابع چوب  جامد يهاسوخت

  12و تخمیر 11هیدرولیز  ...گندم، چغندرقند، چوب و  بیواتانول

                                                
1 IEA Bioenergy  

2 Biomass 

3 Biogas 

4 Gasification 

5 Bioethanol 

6 Biodesiel 

7 Biohydrogen 

8 Damirbas 

9 Briquett 

10 Woody pillet 

11 Hydrolysis 

12 Incinretion 



  

  2گازي سازي  1هوازيیبهضم   شهري يهازبالهانواع کودهاي دام و طیور،   بیوگاز

  5، میکروامولیسیون4، پیرولیز3ترانس استریفیکاسیون  انواع روغن گیاهی و چربی حیوانی  بیودیزل

  گازي سازي و فرآیندهاي بیولوژیکی  یمنابع چوب  بیوهیدروژن

  

 ریانسبت به س تريیعسرگسـترش و توسعه   يداراو بیودیزل،  واتانولیمختلف ب یسـت یز يهاسـوخت  انیدر م

 یوبوتانول،ب، یواتانولب مثل یدجد یســتیز هايســوختهســتند و  ونقلحملی براي ســیســتم ســتیز يهاســوخت

هاي تجدید پذیر و سایت آمار انجمن سـوخت آمار  بر اسـاس  .قرار دارندهنوز در اول راه  بیوهیدروژن و یوکروزینب

statista ،است.  تریل ونیلیم 21700به  تریل ونیلیم 10490از  2015تا  2007 يهاسـال  نیماب 6بیودیزل دیتول

در  را سهم نتریشیب 2015سال  يبرا یودیزلب یترل ونیلیم 4100و  4800 با بیبه ترت لیو برز کایآمر يکشورها

  .دارند یستیز سوخت نیا دیتول

  

  آن زیست محیطیاثرات مثبت بیودیزل و  -1-1-2

نی هاي حیوایهاي گیاهی و یا چرباسیدهاي چرب است که از منابع طبیعی مانند روغن سترآلکیل ا ،بیودیزل

ــود تولیـد می  ــت و از منابع خام  .)1390، و همکاران (نجفیشـ ــوخت موتورهاي دیزلی اسـ بیودیزل جایگزین سـ

، زیتون، روغن پالم، جلبک، دانهپنبهکلزا، ذرت، کنجد،  ،هاي روغنی سویاکشـاورزي و غیر کشـاورزي همچون دانه  

دانه  350از  شیب ،یدر سطح جهان )2012و همکاران،  7ناناکی(آید می به دستگلرنگ، پسماند حیوانی و شهري 

ــیلیتونگـا دارد (وجود  زلیودیب دیـ تول يبـالقوه برا  یوغنر  طوربه زلیودیو مـاده خـام ب   )2013و همکـاران،   8سـ

 بسته به نوع زلیودیب تیخاصو  منابع وابسـته اسـت   ی بهدسـترسـ  میزان خاك و  طی، شـرا وهواآباي به گسـترده 

ــو در حال. )2013و همکاران،  9المکند (یم رییتغ ییایمنطقه جغراف ،روغن ــر، روغن سـ  متحدهیاالتادر  ایحاضـ

                                                
1 Aerobic digestion 

2 Gasification 

3 Transtrification 

4 Pyrolisys 

5 Micro emilasion 

 آمار تولید بیودیزل بر اساس 10 کشور اول تولیدکننده 1

7 Nanaki 

8 Silitonga 

9 Lam 



  

و  1لین( هستند زلیودیب دیتول يغالب برا هیمواد اول ،ایآس یروغن کلزا در اروپا و روغن پالم در جنوب شرق کا،یآمر

  )2013همکاران، 

ی بیترکاي هداشتن چرخه تعادلی کربن کوتاه، در نسبتذرات معلق و  نییانتشار پا ،دروکربنیبهتر ه ونیداسیاکس

و  ت هواکیفیافزایش  باعث که بهتري هستند زیست محیطی يپارامترها ،فسـیلی هاي سـوخت با  بیودیزل مختلف

مختلف سوخت بیودیزل با  هايیبترک )2008و همکاران،  2تیام( شـود می هاسـوخت  زیسـت محیطی اثرات  کاهش

) %100(بیودیزل  B100 سوخت ) و%20(بیودیزل  B20 يهامخلوطشامل  زیست محیطیگازوئیل براي اهداف 

  .)2013و همکاران،  3لیباشد (تواند مزایاي مختلفی داشته که به نسبت می است

ــارات موتوري ســوخت  کهیدرحال ــار از کیفیت هواي شــهرها در الویت قرار دارد اما  در موردانتش تمام منابع انتش

  داشته باشد. زیست محیطیابتداي تولید تا انتشارات موتوري باید توجیه 

  

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-2

ز ا زیســت محیطیزیســتی جنبه کاهش بار  يهاســوختبیودیزل و دیگر جنبه اســتفاده از  ترینمهمشــاید 

 تهیافیشافزا یستیز يهاسوخت یددر برابر تول مخالفانتعداد گذشـته   يهاسـال در طول  اما ،باشـد  زیسـت یطمح

و در دســترس بودن مواد  يمبحث مربوط به عملکرد انرژ ،زیســت محیطی یداريدر مورد پا ینگران یشافزااســت. 

  است. ینهزم یندر ا املتموارد مورد  از هایه و ارزش اقتصادي این نوع سوختاول

وخت س یناستفاده از ا و دارد يکمترموتوري آالیندگی  که نظر اکثر محققین بر این اسـت  بیودیزل در مورد

ه چرخ اما؛ دهدمیمرتبط با آن را کاهش  زیست محیطیبار  یجتاًنتفزایش داده و کیفت هوا را ا شهر یکدر سطح 

الزم است هر  کهکند مسـیر و فرآیندهایی را طی می اگزوز در و در انتها از مزرعه تا باك بیودیزل و مصـرف   یدتول

 یموردبررسدر طی این مسیر  و اثرات آن و میزان واقعی انتشار یموردبررسفرآیند را در مورد میزان آالیندگی آن 

 باید پایداري تولید این سوخت بیودیزل اقتصادي در رابطه با سوخت هايهمزمان شاخصاز سوي دیگر . گیردقرار 

زیست  يهاشاخص ازلحاظ بیودیزل ضـرورت دارد سـوخت   ابراینبن؛ به اثبات برسـاند ها دیگر در مقابل سـوخت را 

  و اقتصادي بررسی گردد. محیطی

                                                
1 Lin 

2 Thiam 

3 Lee 



  

  

  کلیات و تعاریف -1-3

  (مراحل و استاندارد ارزیابی) 1حیات چرخه یابیارز -1-3-1

اولین بار ارزیابی چرخه  وپیدا کرد  میالدي جنبه عمومی 90در اوایل دهه  LCA)(ارزیـابی چرخـه حیات   

 المللیینبسازمان  SETAC بعد از سازمان ئه شد.) ارا (SETAC 2یشناسسـم و  شـیمی  انجمن یلهوسـ بهحیات 

 المللیینبســازمان  یفطبق تعر کرد. ارائه ییهادســتورالعمل صــورتبهرا چرخه حیات  ارزیابی  ISO 3اســتاندارد

ــتـاندارد  ــت محیطی يهاجنبه یابیارز يبرا فن یکارزیابی چرخه حیات ، اسـ  یدو اثرات بالقوه همراه با تول زیسـ

ــول، انجام فرآ ــت. یا یندمحص ــت محیطیمیزان اثرات  هایابیارز یندر ا خدمات اس از  یت،فعال یا یندکل فرآ زیس

 .ردگییبرمرا در  ییو دفع نها یافتباز ي،استفاده، نگهدار یع،و توز ونقلحملمواد خام، ساخت،  ياستخراج و فرآور

ISO14044 بر اساساست.  شدهارائهآخرین اسـتاندارد براي ارزیابی چرخه حیات از سـوي این سـازمان     عنوانبه 

ــتاندارد  ــامل موارد چهارگانه تعیین  ارزیابی چرخه حیاتاین اس ــیاهه4دامنهو  هدفش  یابیارز, 5حیاتچرخه  , س

ــ, 6حیاتچرخه  اثرات ــت که 7حیات چرخه یرتفس ــکل (در آن همراه با جزئیات مراحل انجام  اس ــان2-2ش  ) نش

  است. شدهداده

  

                                                
1 Life Cycle Assessment 

2 Society of Environmental Toxicology and Chemistry 

3 International Standard Organization 

4 Goal and Scope 

5 Life Cycle Inventory 

6 Life Cycle Impact Assessment 

7 Interpretation 



  

  دامنهو هدف  -1-3-1-1

 LCA یجو نتا یستانجام مطالعه چ یلنشان داده شود دل یسـتی با ،اهداف یفتوصـ  منظوربه در مرحله اول،

، يکشاورز زیست محیطیمناسب کاهش اثرات  يکارهاراهارائه  ي، برامثالعنوانبهاست.  یازموردن یچه بخش يبرا

، )2013، و همکاران 1خوشــنویســان(با اندازه مختلف مزرعه  ید زراعیتول هاي مختلفنظام زیســت محیطیاثرات 

، اثرات محیط زیســتی تولید شــیر و )2010و همکاران،  2ترایریامختلف ( يهاکشــت زیســت محیطیهاي جنبه

و همکاران  3هیلونتوســط ( تصــفیه فاضــالب یســتیز یطیاثرات محو  )1396هاي آن (زرگر و مصــري، فرآورده

   است. شدهگزارش) 2005

ــودمی یفتعر )FU( 4يواحد عملکرد یک ،مرحله دوم در ــتاندارد . شـ ــاس اسـ واحد  ISO 14044بر اسـ

 طیزیست محی اثراتو  شودمیواحد مرجع استفاده  یک عنوانبهکه  تولید است یستمسـ  یعملکرد کم، يعملکرد

مگا ژول  ،تواند شامل کیلوگرم مادهمی  FU به یافتهیصتخصواحد  .شـود میمحاسـبه   FUسـناریو نسـبت به   هر 

  شود. نظر گرفتهیک کاال در  رزش اقتصاديانرژي و یا ا

                                                
1 Houillon 

2 Iriarte 

3 Houillon 

4 Functiounal unit 

 همراه با هر مرحله اتیو جزئ اتیچرخه ح یابیاستاندارد ارز :1-1شکل 



  

یات سطح جزئ و هایتمحدود ،وسعت، عمق مرز سیستم گردد.می مشخص یستمس يمرزها مرحله سـوم،  در

  ها اغلب ارزیابی دامنهباشد. میزان دامنه ارزیابی ما می یا بردنمایانگر  ؛ کهسازدارزیابی را مشخص می يهاداده

  

 صورتبهآزمایشـگاهی و میدانی گســترده دارد. مرز ســیســتم   هاييبرداردادهنیاز به  ،تریقدقکارهاي  براي

گردد. در با فلش مشخص می تریقدق طوربه) باید کشیده شود تا ورودي و خروجی 2-1شکل ( ینديفرآواحدهاي 

  .شودمیدر نظر گرفته  ینچخطچارچوبی به شکل  صورتبهاغلب مطالعات این مرز 

  

  چرخه حیات ياههیس -1-3-1-2

 طورهمان .است هایخروج و هايورودت کمیاز فهرست  یک يآورجمعسـیاهه نویسـی چرخه حیات شامل   

هاي و خروجی هايوروددر یک واحد فرآیندي یا ســیســتم تولید،  ،شــدهدادهنشــان  )1-2و ( )1-1شــکل (که در 

در منابع دخل و تصرف  شامل زیسـت محیطی هاي کاال و خدمات هسـتند. ورودي  ،مواد ،يانرژ شـامل  اقتصـادي 

مرز (داخل سیستمی ات درون انتشارسیاهه ها شامل خروجیدر زمین است و دخل و تصرف  ،یرزندهغمنابع  ،زنده

به ازاي واحد کارکردي (خروجی اقتصادي)  زیسـت یطمحبه  )یسـتم مرز سـ (بیرون  ) و برون سـیسـتمی  یسـتم سـ 

این مرحله به هدف مطالعه، بودجه و زمان بستگی  در هاداده يآورجمع گردد.محاسبه می B و A یدتول صـورت به

ــوندیمهمگی در گام قبل تعیین  دارد که ــکل . ش ــته کل  طوربه واحدهاهرکدام از این  2-1همانند ش مرز پیوس

اط انتشار نق کلی بروي آن صورت پذیرد. هايیابیارزرا تشکیل خواهند داد تا تولید نهایی صورت گرفته و  یستمس

یکی  عنوانبهعملکرد هر فرآیند  است. شدهدادهنشان ) B و تولید Aتولید ( واحد عملکردي در این شـکل به ازاي 

 1واحد فرآیندي

 انتشار

 Aتولید 

 Bتولید 

 ورودي

 (خدمات، کاالو انرژي)

 منابع

 پسماند

 2واحد فرآیندي

 انتشار

 .ستمیس يندهایفرآ هايیو خروج يهمراه با ورود ستمیمرزس :2-1شکل 



  

  .)2014، 1کالفر و گراهل( شودمیها براي فرآیندي بعدي استفاده از ورودي

  

  حیات ارزیابی اثرات چرخه -1-3-1-3

. شودمییک محصول یا خدمات انجام  اثرات محیط زیسـتی  مقدارارزیابی  باهدفچرخه حیات  اثرات ارزیابی

ــل ــتل یلتبدچرخه حیات  ارزیابی اثرات یهدف اص ــیاهه یجاز نتا یطوالن یس  ي، به تعداد محدودحیاتچرخه  س

کمتري طبقات  به اندآمدهدستبهسیاهه نویسی  مرحله که در يهادادهاین مرحله، اطالعات و  . دراسـت  شـاخص 

ثرات ا گروهدر  یشدت نسب گریانب هاشاخص ینا. شود ترآسـان  تا تفسـیر این اطالعات  یابندیمتنزل  )هاشـاخص (

  .)2014کالفر و گراهل، ( دنشومی یینتع دو سطحدر  که هستند زیست محیطی

  2یانیم . شاخص1

  )4گروه آسیب( 3پایانی. شاخص 2

ــاخص حیـات اثرات چرخـه   یـابی مراحـل انجـام ارز   ــامل  مدنظرهاي براي ایجاد شـ  ،5يبندطبقه مرحلهشـ

در ادامه این مراحل توصیف و در  است که 7و وزن دهی 6يسازنرمال )پایانیشاخص میانی و  شـاخص  يبندطبقه(

  .شودمیها ارائه براي ایجاد شاخص شدهارائههاي انتها مدل

  

  )يسازمعادل( ضریب هم ارز 

مرحله از  آمدهدســتبهاز مقادیر  هرکدامباشــد، در این مرحله می ابی چرخه حیات الزامیزیراین مرحله در ا 

 محیطثرات به ا و واحد عملکردي اســت، ها به محیطمیزان انتشــار آالیندهکه شــامل م ارزیابی چرخه حیات دو

ضرب ع وجممهر ترکیب با  )CF( 8يسازمعادلفاکتور یا  ضریب هم ارزمرحله  . در اینشودمیآن مرتبط  یزیسـت 

 شــودمیبیان  1-1 معادله با فرمول عموماًکه  آیدمی به دســت، ترکیببراي هر ، یا منبع در کارایی آن آالیندههر 

                                                
1 Klopffer and Grahl 

2 Midpoint 

3 Endpoint 

4 Damage group 

5 Characterization 

6 Normalization 

7 Weighting 

8 Characterization factor 



  

  .)2014کالفر و گراهل، (

)1-1(  �� = ������				 

  است. jمقدار ماده jX وی فاکتور اختصاص ijC، شاخص اثر I که در آن

   ولی هستند زمین کره شدن بر گرم تأثیر داراي 4CH و 2CO ،O 2N یافتهانتشار گازهاي مثالعنوانبه

  یاسدر مق یجهان یشگرما یل، پتانسمثالعنوانبه .هستند متفاوت تغییر اقلیم در گازها این پتانسیل

  معادل صورتبه یلوگرمک 75/27آن  CF بنابراین است متانبرابر  27/ 75 یلیفس 2CO ساله 100 اتتأثیر

  

 يسازمعادلچند نوع آالینده، براي  يبندطبقه فاکتور 3-1شکل در  .شـود می گرفتهنظر  در 2CO کیلوگرم

که  طورهمان است. شدهدادهآسیب به اکوسیستم نشان  شـاخص میانی پتانسیل گرمایش جهانی و شاخص پایانی 

 يبندطبقهاست و فاکتور ها آالینده يسازمعادلبراي شـاخص میانی حاصل از   يبندطبقهمشـخص اسـت فاکتور   

  میانی است. هر شاخصشاخص پایانی، حاصل از معادل اثرات 

  

  زیست محیطیهاي حیات و شاخصچرخه  اثرات ارزیابی متدهاي 

که در  طورهمان. شودمیگزارش  مختلفیمتد  بر اساس زیست محیطیهاي شاخصدر ارزیابی چرخه حیات 

ــودمی) دیده 2-3جدول ( ــه در يبندطبقهمتدها به لحاظ  ،ش ــطح س  متد. 2 میانی  نقطهمتدهاي ارزیابی . 1 :س

 هاي مدل بر اساسهر متد  .شودمی يبندطبقهمیانی و پایانی دو سطح در  یابیارز يمتدها. 3 پایانی نقطهارزیابی 

دارند که در  ها گیرياندازههرکدام از  يبرا یخاص ي، راهنماهامدل ینا .دکنمی ها را گزارشاین شاخصمشخص، 

در نحوه ایجاد شـاخص اسـت بلکه بعضی از متدها    تنهانهتفاوت متدها اسـت.   در دسـترس  هر متد یت پایگاهسـا 

منطبق با ویژگی شــوند و بعضــی اســتفاده می (+IMPACT 2002)اروپا  قارهشــرایط اي براي منطقه صــورتبه

........... 

 شاخص انتهایی

 آسیب به اکوسیستم
, CF=1 2CO 

, CF=254CH 

, CF=228006SF 

 

 جهانیپتانسیل گرمایش 

 شاخص میانی

CO(معــادل)
2 

 نتایج سیاهه

......... تخلیه الیه ازن ..........
. 

CF  

 نحوه ارتباط و ایجاد فاکتور طبقه بندي :3-1شکل



  

 وشر ارتباط بین بر اساسدر هردو این متدها پایانی نحوه ارتباط بین شاخص میانی و  هستند. )ReCiPeجهانی (

ــت. Ecoindicator 99 یانیروش نقطه پاو  CML 2002 یانینقطه م ــی مقاالت و  با توجه اس به اهمیت بررس

ــدهگزارشمنـابع   ــاخصبا هر متد در ادامه، نحوه گزارش  شـ  ReCiPeو  +IMPACT 2002در دو مدل  هر شـ

  .)2014کالفر و گراهل، ( شودمیبررسی 

  

 هاي میانی و پایانیشاخص يسازمدلمتدها و نحوه  :2-1جدول

  منبع  مورداستفادههاي مدل  متد ارزیابی

  متد نقطه میانی

CML IA  )2013(  

EDIP (2003) 

TRACI 2/1 

USEtox 

(IPCC100a, WMO RAINS‐LCA 
USES‐LCA1.0) 

(IPCC WMO, RAINS, EDIP) 

(IPCC, WMO, RAINS, 
USEtox) 

(Human and Ecotoxicity) 

 

 LCA1هندبوك

 )1977و همکاران، 2ونزل(

 )2003و همکاران،  3(بار

 )2008و همکاران،  4(هوزچیلد

  متد نقطه پایانی 

Ecoindicator 99 

 

(IPCC(20a,100a,500a), WMO, 
RAINS‐LCA, USES‐LCA1.0) 

 

 )5،2000(گودکوپ و اسپرینسما

  متد نقطه میانی و پایانی 

IMPACT 2002+ 

ReCiPe 

(IPCC100a; WMO, IMPACT 
2002) 

(IPCC(20a,100a,500a), WMO, 
RAINS‐LCA, USES‐LCA2.0) 

 

  )2005و همکاران،  6(جولیت

  )2009(گودکوپ و همکاران، 

: a سال است بر اساسافق زمانی و  دهندهنشان.  

  

  شاخص واحدهاي 

استفاده  چرخه حیات در زیست محیطیي هاها براي شاخصواحدمختلفی از انواع مختلف متدهاي  بر اساس

                                                
1 Handbook on LCA 

2 Wenzel  

3 Bare  

4 Hauschild  

5 Goedkoop and Spriensma 

6 Jolliet  



  

بر در هر متد ماده شاخص . است شـده مشـخص متد  در هررجع براي تعیین کمیت یک شـاخص  ماده م .شـود می

  .)2009گودکوپ و همکاران، (شودمیانتخاب کمیت و کیفیت انتشار  اساس

 به معنی (Eq  ماده مرجعمعادل  گریانب kg substance s-eq واحد براي متدهاي مختلف یانیسطح م در

   .شودمی تبدیل یانیم شاخص مرجع در مادهمقدار  هب یندههر آال CFبر اساس  که است) است معادل

ــطح آســ  در ــالمت بهیب س ــان س در  یناتوان یبی ازتقر ،+IMPACT 2002متد  طبق DALYواحد انس

به علت مرگ زودرس و  کاهش عمراز میزان  مشخصه یک عنوانبهکه  اسـت  شـده نظر گرفته در یزندگ يهاسـال 

 .شودمی فتهدر نظر گر تأثیرتحت  یتکل جمع يبرا )یمارستاندر ب( یماري،ب یکعلت  به تریینپا یفیتباک یزندگ

 یسه سال از زندگ کاهش دهندهنشاناست  3سالمت انسان آسـیب به  نمره که محصـول   یکبراي ، مثالعنوانبه

براي  ReCipe در متد ).هر نفر يو نه برا شــدهیعتوز یتکل جمعبین ســال از عمر  3( اســت تأثیریت تحت جمع

بدون در نظر  DALYواحد همان  دهندهنشــانکه  شـود می کاربردهبه yrواحد  به ســالمت انسـان  سـطح آسـیب  

  است. سن و جنسگرفتن پارامتر 

ید بالقوه کسر ناپد طوربه +IMPACT 2002طبق متد  y2PDF·m·یستم واحد اکوسیب به سـطح آسـ   در

در  yr صورتبه ReCiPeمتد  این واحد درشود (می یريگاندازهسال  یکدر طول مترمربع یک در  هاگونه شـدن 

در  يهاگونهدرصد از  20از دست دادن  یبه معن 2/0 یستماکوس یفیتک داشـتن ، مثالعنوانبه. شـود)  نظر گرفته

  .)2009گودکوپ و همکاران، ( سال است یکطول  در یناز سطح زم مترمربع یک

ــ در ــطح آسـ ــتخراج منابع يبرا یازموردن يمقدار انرژ مگا ژول MJ واحدیـب بـه منـابع    سـ طبق متد  اسـ

IMPACT 2002+ ــودمی در نظر گرفته ــورتبه ReCiPeاین واحد در متد  .ش با  یهپا هايینههزدر  یشافزا ص

  .)2009گودکوپ و همکاران، ( است شدهگرفتهدر نظر تابع هزینه  و توجه به استخراج

  

  هاي میانیشاخص 

 1)ییزاسرطان ریو غ ییزاسرطان( براي انسان تیسمپتانسیل  

) NC( زاسرطان یرو اثرات غ )Cزا (سرطاناثرات انتشارات  دهندهنشان  )(2HTانسان يبرا تیسمشـاخص  

اثرات مواد  CF .شودمینیز گزارش  NC و Cدو شـاخص مجزا   صـورت بهن شـاخص  ای اسـت.  بر سـالمت انسـان  

                                                
1 Carcinogenic and non-carcinogenic effects 

2 Human toxicity potential 



  

هزار  نیانتشار چند براي ،)Cl3H2C( 1کلرواتیلنمرجع  ماده بر اسـاس  IMPACT 2002+طبق متد  یی،ایمیشـ 

 مرتبط با توده بالقوه اثراتو  نیخطر تجمع ســم تخماســاس  ینبر ا. اســت شــدهیینتع ی وابیارز ییایمیمواد شــ

و همکاران  2نگتونیپن( است شدهیابیارز زیسـت یطمحبه  انتشـاریافته  ییایمیماده شـ  کی) از لوگرمیمشـخص (ک 

 منتشرشده) یلنکلروات( ماده مرجعنسبت به  DALY بر اساس HTشاخص  بیآسـ اسـاس گروه   ینبر ا ).2005

  است. شدهیانب

 CF متد  درمیانی  این شــاخصReCiPe ،2(  3کلرو بنزن يد 4و  1 کیلوگرمCl4H6C(شــدهگرفته در نظر 

مواد  یدنی،مصـرف (هوا، آب آشام  یرهايمسـ تمام یقانسـان از طر  براي ناكدوز خطر کلرو بنزن يد 4و  1اسـت.  

  ).2011هامبرت و همکاران  ،2009 4هامبرت دهدمی) رخ ییغذا

  

  5)آلی یرغ یباتاز ترک یناشتنفسی (اثرات خص شا 

، xNO یهاولذرات با انتشار  .اشاره دارد آلیتوسط مواد  یاثرات تنفس به ایجاد )RO( یاثرات تنفسـ  شـاخص 

3NH ،2SO    2/5( یهثانوذرات معلق به  یمیاییمواد ش ،يبه اتمسـفر و به دنبال سـرنوشـت جو PM( یلدر هوا تبد 

به  یینها یبو آس یروممرگتعداد موارد  یش، منجر به افزایانسـان  یتجمع ) توسـط PM 2/5( اسـتنشـاق  . شـود می

  .شودمیسالمت انسان 

 CF نشــده اســت). در نظر گرفته بآ ای وخاك  هندی(آال رودیبکار مبه هوا  انتشــار يبراتنها  شــاخص ینا 

 معلق ذرات اســت. شــدهیانببه هوا  یافتهانتشــار )PM 2/5 ( یکرونم 5/2مبناي ذرات کمتر از  ی برانیم شــاخص

(PM)  با توجه به کرد. بنديیمتقســ کرومتریم 100و  10، 5/2کمتر از ذرات  بهبر اســاس اندازه ذرات  توانیمرا 

 توانندینم رایز ،ی ندارندعوارض جانب چیه کرومتریم 5/2از ) ذرات باالتر dockery and Pope, 1994( مطالعات

ــوند هیوارد ر ــاخص  CF نیبنابرا؛ ش ــر ذرات  ROش  )tto/PM2/5PM( کرومتریم 5/2کمتر از تنها با توجه به کس

 يهاســال نیبهاي ثانویه  PMاولیه و  5/2PMو  10PMي برا ها CF ازگســترده  یبررســ کی .شــودمیمشــخص 

 ;Humbert,2009( است. شدهگرفتهدر نظر  این شاخص يبرااین متد،  سندگانینو یتوسط برخ 2010و  2008

Humbert et al, 2011.(  

                                                
1 Chloroethylene 

2 Pennington 

3 1,4-Dichlorobenzene 

4 Humbert 

5 Respiratory (inorganics) 



  

 CF    گروه آسـیب شـاخصRO  اسـاس بر DALY 2/5 ذراتبه کیلوگرم  سـبت نPM  شدهیانب منتشـرشده 

  است.

  

  1پتانسیل تشکیل ذرات معلق 

و معادل با اســت  ReCiPe هاي میانی متدشــاخص جزء (PMF) ذرات معلق یلتشــک یلپتانســشــاخص 

  است. ROشاخص معادل با شاخص  ینا CF است. +IMPACT 2002در متد  )ROی (اثرات تنفس شاخص

CF  گروه آســیب شــاخصPMF  اســاس برDALY یا yr 10نســبت به کیلوگرم ذرات PM منتشــرشــده 

  است. شدهیانب

  

  2تابش یونیزه پتانسیل 

 واندتیم ییپرتوزا .اشاره دارد پرتوهاي یونیزهترکیبات داراي اثرات پرتوزایی و به (IR)  زهیونیتابش  شـاخص 

 دیدر طول تول یاو  ياهســتهســوخت  تولیدهاي برنامه همانند ،شــودمنتشــر  یانســان هايیتفعالاز  يتعداد براثر

 یا و شدهاستنشاقتوسط انسان  تواندیم هواییپرتوزا مواد شود.  ایجاد سنگزغالمرسوم مانند سوزاندن  هاييانرژ

 جاري یسطح هايآب در یدنیآب آشام یقاز طرو یا  بلع بازآبدر طول شنا کردن در  تواندیم یرینش هايآبدر 

 ییراتباعث تغ هیونیز يدر معرض پرتوها یريقرارگ .چرخه غذایی انسان شودوارد  یمحصـوالت زراع  یقز طرا یاو 

ابه اثرات مش البته باعث تولد منجر شود.در اختالالت به انواع سرطان و  تواندیمخود  نوبهبهکه  شودمی، DNAدر 

  .شوندینم یابیارزها در تمامی متد در حال حاضر یستمبه اکوس یب، اما آسشودمیموجودات زنده  یگردر د

 CF طبق متد براي انتشار به هوا و آب تنها  شاخص اینIMPACT 2002+ بکرل پرتوزایی کربن  بر اساس

انتشار به خاك در دسترس  يبراآن  CF است. شدهینمع 235-یماورانکیلوگرم  بر اسـاس  ReCiPeدر متد  و 14

 آمدهدستبه Eco-indicator 99پایگاه از  میمسـتق  طوربهو  انیب DALY/Bq  بر اسـاس  بیآسـ  گروه .سـت ین

  .شودمیبه افزایش تابش خورشید محاسبه  نسبتاین شاخص ، yrاساس بر  ReCiPeمتد در است. 

  

                                                
1 Particulate matter formation potential 

2 Ionising radiation potential 



  

  1ازن هیتخلشاخص  

 یعیطب طوربه. ازن کندیمجذب را  )UV(2یداز اشـعه مضر خورش  یاوزون در اسـتراتوسـفر بخش بزرگ   یهال

شامل گروه فلوئور، برم ساخت بشر  یمیاییاز مواد ش ي، تعدادحالینباا ،است نو نابود شد یلحال تشـک مداوم در 

طح س به یشتريباشعه و شده  ازن یهکاهش ضخامت ال و یبتخر یزانم یشافزا باعث یاديتا حد ز تواندیم و کلر،

 .)1985و همکاران،  3(فرمان داده شد یصتشخ 1985ازون بر فراز قطب جنوب در سال  الیه سوراخبرسـد.   ینزم

مرتبط با ســالمت انســان مانند ســرطان پوســت و  یبه عوارض جانب تواندیمقرار گرفتن در معرض اشــعه  یشافزا

به میزان  ه) اشارOD(ازن  هیال هیخلشاخص ت .)2002، 4فاهی(شـود  منجر  یسـتم آن بر اکوسـ  ثراتو ا یدمروارآب

و  شودمیهوا داده  انتشار به يتنها برا این شاخص CF اثرات مرتبط با کاهش الیه محافظ بیرونی کره زمین دارد.

 بر اساسهوا،  به 115کلروفلوئورومتان  يگازترکیلوگرم  بر اساس +IMPACT 2002 و  ReCiPeبراي هردو متد

 يهاداده ازو یا  )2011 ،6بهداشت جهانی (سازمان ژنوی هواشـناس  یسـازمان جهان  ازن یهال یبتخر یعلم یابیارز

 متد بر اســاس ODشــاخص  بیآســآید. گروه می به دســت (EPA) متحدهیاالتا زیســتیطمحآژانس حفاظت 

IMPACT 2002+ صـورت به DALY به  یبآســ .شــودمیمعادل محاسـبه   11ي کلروفلوئورومتان نســبت به تر

 ینهمچن و یبه زندگ یدو ام سن متوسط یت،تراکم جمع ،یتعل زنجیره اساسبر  ReCiPeدر متد سالمت انسان 

  .رنگ پوست در نظر گرفته شود

 

  7ییایمیفتوش ونیداسیاکسشاخص  -1-3-1-4

 تترکیباو  اغلب ازتمنتشره (نتیجه همکنش مواد  دهندهنشان ) (POFPیمیاییفتوش ونیداسیاکسشاخص 

ــاین  يو به دنبال ســرنوشــت جو ) و نور خورشــید در اتمســفر اســت8نمتا غیر ارفر لیآ ازون  در یمیاییمواد ش

 يراب یینها یبو آس یروممرگتعداد موارد  یشو منجر به افزا شدهاسـتنشاق توسـط انسـان    تواندیم ،يتروپوسـفر 

به  یبو آس يهاگونهشدن  یدناپدو باعث  شدهجذب یاهانتوسط گ ممکن اسـت  ین، همچنشـود  سـالمت انسـان  

                                                
1 Ozone layer depletion 

2 Ultraviolet 

3 ferman 

4 Fahey 

5 CFC-11 

6 WHO 

7 Photochemical oxidant formation potential 

8 Non methane voliatile organic compounds 



  

  .شودینی زم هايیستماکوس

 CF طبق متد انتشار هوا  يبرا آن تنهاIMPACT 2002+ و در متد  لنیات لوگرمیک بر اساسReCiPe  بر

بر  +IMPACT 2002طبق متد  بیآس گروه CF.شودمی منظور به هوا منتشرشده 2NMVOC کیلوگرم اسـاس 

ــاس ــاخصماده مرجع  يبرا DALY اس ــودمی انیب )کلروفلوئورومتان يتری (انیم ش -Ecoاز پایگاه داده  که ش

Indicator 99 2000اسپرنسیما و گودکوپ، (است  شدهگرفته(.  

 یآلترکیبات  یاوقات به نام اثرات تنفســ یســالمت انســان که گاه گروه آســیب بر POFP شــاخص تأثیر 

ــناخته  ــودمیش ــاس  ReCiPeدر متد  ،ش ــبت به ک DALYبر اس ) NMVOCو  لنیات(ماده مرجع  لوگرمینس

  آید.می به دست منتشرشده

 )٪20 و ٪10 نیب( اهانیبر رشد گ تأثیر ، باعثستمیاکوس تیفیک در گروه آسیب ییایمیفتوش ونیداسیاکسـ 

حت ت ستمیاکوس تیفیک در بیمحاسبات آس يینهدرزم یاتمطالع چیهمتدها ، در حال حاضـر  حالینباا. گردد می

  ندارند.یی ایمیفتوش ونیداسیاکس اثرات

  

  1زیان)آبآبی (سمیت براي  تیسمشاخص  

 صورتبه ReCiPeمتد  در. این شاخص ایجاد سمیت در آب است دهندهنشان )AE( یآب تیسـم شـاخص   

نیز گزارش  )(MET 3یاییدر یتســم یلپتانســو  (FET) 2یرینشــ هايآب یت برايســم یلپتانســدو شــاخص 

 ReCiPeمتد  و در یکولگل یلنات يانتشار تر یلوگرمک صـورت به +IMPACT 2002طبق متد آن  CF .شـود می

 شدهداده یو خاک ی، آبییهوا اتانتشار يبراآن  CFو  آیدیبه دست م به آب کلرو بنزن يد 4و  1انتشار  صورتبه

 CF است. البتهگشته  نیی) تعهایاچهدرو  هارودخانه(با اشاره به  نیریش هايآبآن بر (سطح)  اثرات تیسماست. 

 يبرا آبی سمیت CF .سـت نیدسـترس  در  +IMPACT 2002متد  در هایانوساقو ی نیرزمیز هايآبانتشـار به  

  است. شدهاعمال) ونیفلزات در فرم محلول ( يتنها برا نیفلزات سنگ

CF ــگروه  هاي ــاخص  بیآس ــاس AEش ــیل کاهش  بر اس ــال یک در طولدر مترمربع  ياگونهپتانس  س

)·y2PDF·m(  میتقسوCF  مرجع ماده  بیآس یانیم شاخص)است شدهیینتع یکول)گل یلنات يتر.  

  

                                                
1 Aquatic ecotoxicity 

2 Freshwater ecotoxicity potential 

3 Marine ecotoxicity potential 



  

  1سمیت براي خاك)( ینیزم تیسمشاخص  

 همانندمشابه  یدرروشآن  CF .داللت بر ایجاد محیط سـمی در خاك دارد ) TE(زمینی  شـاخص سـمیت  

 بر اساس ReCiPeو طبق متد  یکولگل یلنات يانتشار تر یلوگرماز ک +IMPACT 2002طبق متد  AE شـاخص 

 نیفلزات سنگ يبرا و شودمی محاسـبه  یو خاک یآب یی،انتشـارات هوا  يبرا خاكبه  کلرو بنزن يد 4و  1انتشـار  

سمیت  اثرات يماده دارابراي  نیتخمبنابراین ؛ شـود می) اعمال ونیفرم ( به محلول منتشـرشـده  فلزات  يتنها برا

  .شودمیسنجش در خاك  یفاز آب قیتنها با قرار گرفتن از طر

CF  شــاخص بیآســهاي گروه TE  طبق متدIMPACT 2002+ در  ياگونهپتانســیل کاهش  بر اســاس

  است. شدهیینتعو  انیب یانیم شاخص  CFنسبت به y2(PDF·m·( سال یک در طولمترمربع 

  

  2شدن آب یدياسشاخص  

انتشار به هوا،  يبرا آن CF است. 7 یرز (pH)  یدروژنه یلبا پتانس یآب )APآب (شدن  يدیاسـ شـاخص   

متدها و از  شدهیانب 2SO کیلوگرم بر اساس شدن آب يدیاس يبرا یانیم شاخص  CFاسـت  شـده داده وخاكآب

  شود.گزارش نمی ReCiPe متددر این شاخص  ).2002و همکاران،  یه(جون شودمیاستناد گرفته  CMLپایگاه داده 

CF   براي شـاخص   بیآسـ گروهAP  ضـرب با CF 2 مشخص مقدار درمیانی  شاخص·y/kg SO2PDF·m 

در ارتباط  یآب هايیستماکوساثرات آن بر و  يدیمواد اس در غلظت راتییتغ و دوز اثر یمنحن که با شودمی تعیین

  .)2005، 3تیرادو(است 

 

  4آبی ونیکاسیفیتریوشاخص  

 یآب هايیطمح در) یتروژنفسفر و ن( ییدر سـطح مواد غذا  یشو افزا یرینآب شـ  هبدن به يمواد مغذ یهتخل

ــاز منجر به ــاز) اتوتروف موجودات براي يغذا س مواد  یه، تجزکدورت آب، بو یشباعث افزاآن  یدر پو  (خودغذاس

ــ درجه حرارت آبافزایش  ی،آل ــت و یهاول 5محلول یژنو کاهش اکس ــیونفیتریوحالت دوم در  اس ــی از  یکاس ناش

 یسنتز مواد سم منجر به، کدورت آب یشافزا پی در یدکاهش نور خورش باعث (دگرغذاسـاز)  هتروتروف هايگونه

                                                
1 Terrestrial ecotoxicity 

2 Aquatic acidification 

3 Tirado Seco 

4 Aquatic eutrophication 

5 Dissolve Oxygen 



  

 به يمواد مغذ یهبه تخلاشاره  )EP( یآبیوتریفیکاسیون  شـاخص  .)Leflaive et al, 2007( شـود می) یکوپاتلآ(

4کیلوگرم  بر اسـاس  IMPACT +2002 متدطبق   EPشـاخص  CFدارد.  یرینآب شـ  هبدن
3-PO بررسی  معادل

 1یرینش هايآب یکاسیونفیتریو یلپتانسـ دو شـاخص   صـورت بهاین شـاخص   ReCiPeمتد  بر اسـاس  .شـود می

) (FE2یاییدر یکاسـیون فیتریو یلپتانسـ  و ME)(  براي شـاخص   ؛ وشـود میگزارشME کیلوگرم  بر اساسP  و

  .شودمی محاسبه یو خاک یآب یی،انتشارات هوا براي Nکیلوگرم  بر اساس FEبراي شاخص 

 CF  شـاخص براي  بیآسـ گروه، EP  متدطبقIMPACT 2002+  ضرب با دوز اثر یمنحن اساس بر CF 

  .شودمی محاسبهeq 43-·y/ kg PO2PDF·m 4/11دری انیم شاخص

، 3(پوتبنگ و هســچایلد کارمن یکپارچه یابیبا اســتفاده از مدل ارز FE و  MEبراي شــاخص بیآســگروه 

و تغییرات  EDIP 2003رویکرد  بر اساس یاهاآب در یا یرینش هايآب به N و Pحاسـبه کسر انتشار  م و ) 2000

  .شودمیانجام در هر مکان در برابر غلظت  هاعداد گونهدر ت

   

  4ییپر غذاو  خاكشدن  يدیاسشاخص  

 و پیرو آنخاك  ییایمیدر خواص شــ رییتغ ،دهندهنشــان TA/N ییپر غذاخاك و شــدن  يدیاســشــاخص 

یکی از پیامدهاي انتشار خاك  یزيکاهش در حاصلخ .است يدیو گوگرد) در فرم اس تروژنین( يرسـوب مواد مغذ 

ــت که  ــت به افزااس ــهر یدتول شبذر و کاه یزنجوانهو عدم  یاهبافت گ يدر زرد یشممکن اس در  ید وجد هايیش

 از ناشی عمدتاً یدياس اتانتشار  ).2008 ،و همکاران 5(زورواو نباتات شود  یاهانتنوع گ ید، باعث کاهشموارد شد

  ).2004و همکاران،  7یاشـــی؛ ها2002و همکاران،  6هیس(اودو دآید می به وجود 2SOو   xNO،3NH ترکیبات

CF   شـاخص TA/N براي متدReCiPe  وIMPACT 2002+  2کیلوگرم  صورتبه، انتشـار به هوا  يبراتنهاSO 

براي آن  بیآسگروه  CF ارائه نشده است. هامدلدر  بآانتشار به خاك و  يدر حال حاضـر برا  و اسـت  شـده داده

راي بپاسخ  -دوز یمنحن یک با یدي،ماده اس یکاز  یناش یستماکوسبه  یبآس بر اساس +IMPACT 2002متد 

 .شودمی انیب 2SOمرجع نسبت به ماده  y2PDF·m·بر اساس واحد آن  هک شودمی محاسبه یاهیگ يگونه هر

 

                                                
1 Freshwater eutrophication potential 

2 Marine eutrophication potential 

3 Potting and Hauschild 

4 Terrestrial acidification & nutrification 

5 Zvereva 

6 Udo de Haes  

7-Hayashi  
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Abstract: 

The rapid deterioration of energy sources and the rise of pollution, the energy crisis and 
the environment in the third millennium. Fossil fuel as the main source of energy for 
humans before it is becoming a major environmental threat (increasing the concentration 
of carbon to 460 ppm). In this regard, the reduction of the intensity or elimination of 
contamination by changing the fuel regime through various renewable and biological 
sources has received a great deal of attention from the studies. However, there is little 
doubt about the amount of environmental impact reduction, energy consumption and 
economic justification of these resources from the beginning to the final consumption 
compared to conventional fuels. Therefore, in this study, energy trends, economic indices 
and environmental effects of biodiesel waste of edible oil along with waste from chicken 
and biodiesel rapeseed (consumption of biodiesel as B 20 and B 100) compared to diesel 
fuel and natural gas (CNG) per 1-kilometer transport-in bus fleet was compared using the 
Life Cycle Assessment approach. The result of this study showed that the capacity of 
waste biodiesel production with the management of these resources can easily be provided 
for in-city buses in the form of B 20. The allocation model based on economic energy, the 
lowest energy per kilometer was obtained for the waste biodiesel fuel production scenario 
(equivalent to 3/43 megajul). Also, biodiesel waste had the best indicator of energy and 
net energy content with values of 3/83 and 9/77 megajul. Hence, according to the price of 
one liter of fuel per head (25677 Rials), the consumption of fuel in the form of B 20 in the 
fleet for the increase of 500 Rials of the cost of displacement will have a profit index of 
1/9. The B20 fuel is the most influential fleet in the final environmental indicators of the 
fleet with diesel fuel and CNG fuel. In this regard, taking B20 waste as an ideal fuel for 
the initial development of biodiesel fuel has led to a reduction of 19% of C effects, 12% 
of NC effects, 12% of TE and AE effects, 3% of GWP effects, and 12% of the effects of 
NRE were relative to diesel fuel. 
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